Årsberetning 4kløverskolen 2013-2014
Efter de første år, hvor skolens generelle værdier skulle fastlægges, og den store plan
er fastlagt, er skolebestyrelsen i det forgående år trukket i arbejdstøjet og er i højere
grad gået i dybden med mere konkrete sager og har lavet principper på blandt andet
skolerejser, kommunikation og trivsel
Skolebestyrelsen har aktivt være involveret i udarbejdelsen af Nyborg Kommunes
Skolepolitik, da formanden for skolen også var med i arbejdsgruppen, som stod for at
samle trådene til den nye skolepolitik. Skolepolitikken trådte i kraft efter vedtagelsen
i 2013 og harmonerer ganske fint med regeringens nye skolereform og
4kløverskolens principper.
Hovedpunkterne i Nyborg Kommunes skolepolitik er, at alle elever vil udfolde deres
læringspotentiale optimalt, at læringsmiljøer og lederskab er i særklasse og øget
forældresamarbejde. Endvidere er inklusion i skolen stadig et meget stort emne.
Skolen er allerede i gang med at implementere disse mål i dens daglige arbejde.
Som tidligere nævnt har regeringen vedtaget en ny skolereform, som træder i kraft
efter sommerferien. Det har rent praktisk en meget stor påvirkning på driften af skole
og kræver rigtig mange ressourcer fra personalets og ledelsens side. Der kommer
flere undervisningstimer til alle. Elever og lærerne skal vænne sig til nye
arbejdsrutiner. Endvidere vil forældre skulle møde skolen med en anden forventning
end hidtil. Arbejdet med skolereformen har allerede i høj grad præget og vil komme
til at præge skolebestyrelsens arbejde i lang tid fremover. Skolebestyrelsen vil
opfordre alle forældre til at møde den nye skole med åbent sind, da reformen er
vedtaget med flertal fra folketinget.
I forbindelse med skolereformen var der også en lockout i foråret 2013. I den
forbindelse arbejdede bestyrelsen hårdt på, at de sparede lønmidler kom tilbage på de
enkelte skoler. Dette lykkedes. I efteråret fik vi godt 800.000 kr. tilbage til
4kløverskolen. Vi besluttede at ca. ½ skulle bruges til at forbedre vores økonomi, og
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den sidste ½ skulle ud og arbejde på skolen. Pengene er brugt på forskellig vis og
fremgår af tidligere referater.

Vi har i marts haft besøg af en instruktør fra Skole og Forældre, som fortalte om den
nye skolereform. Vi fik en rigtig debat med de fremmødte forældre, der havde stor
spørgelyst. Der var ca. 110 fremmødte til denne super gode aften. Med det store
fremmøde i mente var det omvendt en KÆMPE skuffelse, at der til opstillingsmødet
til den nye skolebestyrelse kun var mødt 1 forældre frem ud over den gamle
bestyrelse, men med meget arbejde fik vi sammensat en ny og god bestyrelse, som
også kan løse de mange opgaver, der er fremadrettet. Den nye bestyrelse vil fremgå
af skoleintra efter sommerferien. I den nye bestyrelse er 4 personer valgt for 2 år. og
3 personer valgt for 4 år. Herefter vil der blive afholdt forskudt valg hver 2. år,
således at vi ikke risikerer at stå med en hel ny bestyrelse.

I forbindelse med skolestrukturen i Nyborg kommune skulle bestyrelserne sidde i 3
år. De er nu gået, så i den forbindelse vil jeg gerne benytte muligheden for at takke
forældre, personale og især ledelsen for godt samarbejde i de forgangne 3 år.

God sommer til jer alle

På bestyrelsens vegne
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